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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
H Ιατρική Σχολή του Οθώνειου Πανεπιστημίου, αρχικώς, και νυν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε το 1837 και απετέλεσε την πρώτη Ιατρική Σχολή των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου. Η ιστορική διαδρομή και προσφορά και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της Σχολής μας και θέτουν τους άξονες που καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους της στο
πλαίσιο του οράματος και της αποστολής της.
Οι στρατηγικοί στόχοι της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στο να
καινοτομεί και να διακρίνεται, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Συνεχίζοντας την παράδοση των 180
ετών, στοχεύουμε στην άρτια ιατρική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην προαγωγή
της ιατρικής επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, έχοντας παράλληλα καθοριστική
συμμετοχή στην προαγωγή της υγείας, γενικότερα στη χώρα μας. Στόχος μας, επίσης, είναι να αποτελούμε
πόλο έλξης των ικανοτέρων υποψηφίων φοιτητών, αλλά και καθηγητών διεθνούς φήμης. Βασική μας μέριμνα
είναι οι απόφοιτοί μας να χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης, τόσο στη χώρα μας όσο και
στο εξωτερικό.
Ταυτοχρόνως στοχεύουμε, όχι μόνον να διατηρήσουμε, αλλά, κυρίως, να βελτιώσουμε την ήδη σημαντική
διεθνή αναγνώριση της Σχολής στους παγκόσμιους καταλόγους κατάταξης των Ιατρικών Σχολών. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι η Σχολή μας κατατάσσεται σε καλύτερη θέση από τα 2/3 των Αμερικανικών Ιατρικών Σχολών.
Η συμβολή της Ιατρικής Σχολής, ιδιαιτέρως στον τομέα της έρευνας, αποτυπώνεται τόσο από τον αριθμό
και το μέγεθος των ερευνητικών έργων που προσελκύουν οι καθηγητές μας από διαφορετικές πηγές
χρηματοδότησης, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ, όσο και από τη
διεθνή απήχηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ∆ΕΠ και ερευνητών της Σχολής.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, κατά την τελευταία τριετία, η μέση ετήσια χρηματοδότηση για τα έργα έρευνας και
ανάπτυξης των Καθηγητών του Πανεπιστημίου μας υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ. Η Ιατρική Σχολή συμβάλλει
σε αυτά κατά μέσο όρο σε ποσοστό 40%. Ως συνέπεια, οι πόροι για έργα έρευνας και ανάπτυξης όχι μόνο
ενισχύουν αποφασιστικά την προαγωγή της έρευνας, την προμήθεια οργάνων και επιστημονικού εξοπλισμού,
αλλά κυρίως την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Επισημαίνεται ότι εκτός από τους Καθηγητές της Σχολής
και το άλλο μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος, η πλειονότητα των απασχολούμενων σε αυτά τα ερευνητικά έργα
είναι νέοι επιστήμονες, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, τεχνικοί, επιστημονικό
και άλλο προσωπικό, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της έρευνας αλλά και στη μείωση της
ανεργίας των νέων επιστημόνων και της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας από την ίδρυση σχεδόν του νέου ελληνικού κράτους,
αποστολή της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραμένει η διαρκής
αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων ιατρών μέσω της συνεχούς βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας και
της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και η καλλιέργεια του πνεύματος αριστείας και διάκρισης.
Ανταποκρινόμενοι στις διαρκείς εξελίξεις του 21ου αιώνα, οι Καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές μας μέσα
στις Κλινικές και τα Εργαστήρια αναζητούν την καινοτομία και την προαγωγή της ιατρικής γνώσης που οδηγεί
στην αξιοποίηση από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς των αποτελεσμάτων της εκπονούμενης
έρευνας στη Σχολή μας.
Η ευχή είναι η συλλογική αυτή προσπάθεια που μας έχει βοηθήσει έως σήμερα να δημιουργούμε και να
διακρινόμαστε, να συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια, προς όφελος της έρευνας και της εκπαίδευσης, της
Σχολής μας, του ΕΚΠΑ και της κοινωνίας γενικότερα.
Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. ∆ημόπουλος

Πρόεδρος
της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρύτανης
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο
ονομάσθηκε «Πανεπιστήμιο του ΄Οθωνος», ιδρύθηκε το
1837 και περιελάμβανε τις σχολές Θεολογίας, Νομικών
Επιστημών, Ιατρικής και Φιλοσοφίας. Το Πανεπιστήμιο
εγκαταστάθηκε αρχικά στην οικία του αρχιτέκτονα Σ.
Κλεάνθη, στην Πλάκα.

Το 1841 μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Κτήριο του
Πανεπιστημίου Αθηνών, που κτίσθηκε σε σχέδια του
Θεόφιλου Χάνσεν και διακοσμήθηκε από το βιεννέζο
ζωγράφο Karl Rahl.
Το 1862, μετά την έξωση του ΄Οθωνα το Πανεπιστήμιο
μετονομάσθηκε σε «Εθνικό Πανεπιστήμιο».
Το 1911, σύμφωνα με όρο της διαθήκης του ευεργέτη
Ιωάννη ∆ομπόλη, ο οποίος διέθεσε κολοσσιαία περιουσία
για την ίδρυση Πανεπιστημίου, το οποίο θα ονομαζόταν
«Καποδιστριακό», το Πανεπιστήμιο διχοτομήθηκε σε δύο
νομικά πρόσωπα με ξεχωριστή νομική υπόσταση: στο
«Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο» στο οποίο εισήχθησαν οι
σχολές Θεολογική, Νομική και Φιλοσοφική και στο «Εθνικό
Πανεπιστήμιο» στο οποίο εισήχθησαν η Φυσικομαθηματική
και η Ιατρική Σχολή.
Με τον Οργανισμό του 1932 τα δύο ιδρύματα συνενώθηκαν
και απετέλεσαν το «Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών».
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Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΟΥ∆Η
Λόγος του Πρυτάνεως Νικολάου Σ. Αλιβιζάτου (ακαδημαϊκό έτος 1927-1928)
«Το πρώτο μου μέλημα ευθύς ως ανέλαβον την Πρυτανείαν ήτο η μεταρρύθμισης του κεντρικού κτιρίου του
Πανεπιστημίου διά ν’αποκτήση τούτο την επιβαλλομένην εις το ανώτατον εθνικόν πανδιδακτήριον παράστασιν και
επιβολήν. Είνε γνωστόν το αηδές θέαμα το οποίον παρουσιάζον τα προπύλαια του Πανεπιστημίου, προ και εντός
των οποίων συνεσωρεύντο χιλιάδες φοιτητών με όλους του μικροπωλητάς, οι οποίοι εχρειάζοντο προς εξυπηρέτησιν
των αναγκών αυτών. Τοιουτοτρόπως όχι μόνον η είσοδος εν τω Πανεπιστημίω των καθηγητών και παντός επισήμου
ή ανεπισήμου, καθίστατο σχεδόν αδύνατος εκ του παραμένοντος καθ’όλην την ημέραν εκεί πλήθους των φοιτητών,
αλλά και αι στήλαι των προπυλαίων και οι τοίχοι αυτών κατεστρέφοντο και επληρούντο υπό ξένων προς τους
φοιτητάς στοιχείων, με αηδείς παραστάσεις και επιγραφάς καθιστώσας ούτω, εις τα όμματα των ξένων και των
επισκεπτομένων, το Πανεπιστήμιον, ως το ελεεινότερων των δημοτικών σχολείων του παλαιού ελληνικού τύπου.
Προς διόρθωσιν της καταστάσεως ταύτης εσκέφθην, ότι η είσοδος των φοιτητών εις το Πανεπιστήμιον δια των
προπυλαίων έπρεπε ν’ απαγορευθή απολύτως εις τους φοιτητάς, τα δε προπύλαια να παραμείνουν ως τιμητική
είσοδος διά των ευρυτάτων αυλών του Πανεπιστημίου, τας οποίας άλλως τε ο αρχιτέκτων αυτού Θ.Ε. Χάνσεν
έκτισε και κατασκεύασεν ακριβώς διά την εξυπηρέτησιν των φοιτητών.
Εκ παραλλήλου με τας μεταρρυθμίσεις των κάτω διαμερισμάτων του Πανεπιστημίου, επειδή έχω την γνώμη ότι αι
οιωσδήποτε εν τω Πανεπιστημίω εορταί κύριον σκοπόν πρέπει να έχωσι τον φρονιματισμόν των φοιτητών και τον
προσηλυτισμόν αυτών εις την αγάπην της κοινωνίας και το έργον του Πανεπιστημίου, διέταξα την κατασκευή εις το
όπισθεν μέρος της μεγάλης αιθούσης των τελετών δαπέδου επικλινούς (αμφιθεάτρου), αυξήσας ούτω τον διά τους
φοιτητάς περωρισμένον χώρον, όστις τώρα θα ηδύνατο να περιλάβη 1500 φοιτητάς έναντι των 500 ους περιελάμβανε
προηγουμένως. Επίσης συνεπληρώθησαν και τα καθίσματα των προσκεκλημένων διά της παραγγελίας 300 νέων
τοιούτων. Ποθών δε και την αξιοπρεπή του Πανεπιστημίου εξωτερικήν παράστασιν εμερίμνησα διά την κατασκευήν
πολυτελών ταπήτων διά την αίθουσαν των εορτών και την κλίμακα της επισήμου εισόδου του Πανεπιστημίου.
Καθώρισα ως είσοδον των φοιτητών την επί της ανατολικής πλευράς του Πανεπιστημίου είσοδον, ίνα και κατά τας
επισήμους ταύτας εορτάς, η είσοδος των προπυλαίων παραμένη μόνον διά τους επισήμους. Τέλος εγκατέστησα
κεντρικήν θέρμανσιν τόσον την αίθουσα των τελετών του Πανεπιστημίου όσον και εις όλα τα διαμερίσματα αμφοτέρων
των πτερύγων του άνω ορόφου. Τοιουτοτρόπως κατά τας ημέρας των τελετών εν τη αίθουση του Πανεπιστημίου, το
θέαμα όπερ παρουσιάζει το Πανεπιστήμιον είναι εξαιρετικώς επιβλητικόν.
Παρακληθείς όπως λάβω μέρος εις την υπό του οργανισμού του Πανεπιστημίου συσταθείσαν οικοδομικήν
επιτροπήν κατά το 1925 εδέχθην και παρηκολούθησα μετ’ενδιαφέροντος τας εργασίας αυτής, της οποίας το
σπουδαιότερον μέρος απετέλεσεν ο καταρτισμός του γενικού οικοδομικού προγράμματος του Πανεπιστημίου.
Ως γνωστόν το ημέτερον Πανεπιστήμιον ιδρύθη και ανοικοδομήθη προ 80ετών διά προβλέπομεν αριθμόν 500
έως 1000 φοιτητών. Εν τούτοις μετά 80ετών βίον τα οικοδομήματα του Πανεπιστημίου παραμένουσιν εις το αυτό
status quo, εκτός ελαχίστων και αναξίου λόγου προσθηκών. Όθεν είνε ευνόητον ότι το Πανεπιστήμιον των 500 ή
1000 φοιτητών καλούμενον σήμερον άνευ ουδεμίας αυξήσεως των χώρων αυτού και παρ’όλας τας καταπληκτικάς
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προόδους της επιστήμης, να στεγάση και να επαρκέση εις τας επιστημονικάς ανάγκας 8-10 χιλιάδων
φοιτητών ασφυκτιώντων κυριολεκτικώς εις τα παλαιά αμφιθέατρα και παραρτήματα του Πανεπιστημίου, είνε
εντελώς ανεπαρκές. Η οικοδομική επιτροπή έχουσα υπ΄όψει ουχί μόνον τας σημερινάς επιτακτικάς ανάγκας του
Πανεπιστημίου, αλλά και τας του απωτέρω μέλλοντος αυτού, τόσον από απόψεως χώρου, όσον και από απόψεις
συγχρονισμού και προσαρμογής εις τας νεωτέρας της επιστημής ανάγκας και απαιτήσεις, κατήρτισε το γενικόν
οικοδομικόν πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.
Προς τούτο προσκληθείσα εκάστη των Σχολών του Πανεπιστημίου υπέβαλε εις την οικοδομικήν επιτροπήν ιδίαν
έκθεσιν αναφερόμενη εις τον απαιτούμενον χώρον διά την διδασκαλίαν, τα εργαστήρια, τας κλινικάς κλπ.
Η οικοδομική επιτροπή, μετάλεπτομερή μελέτην και εξονύχισιν των εκθέσεων τούτων και των δι’αυτών
αναπτυσσομένων αναγκών του Πανεπιστημίου, κατήρτισε το γενικόν οικοδομικόν πρόγραμμα αυτού, το οποίον
υπέβαλε προς έκρισιν εις τας Σχολάς και την Σύγκλητον, αι οποίαι και το ενέκριναν δια παμψηφίας. Εθεώρησα
λοιπόν καθήκον μου, παρ΄όλον το μονοετές διάστημα της πρυτανικής θητείας, να κάμω έναρξιν εφαρμογής του
οικοδομικού τούτου προγράμματος και ν’ αρχίσω την ανοικοδόμησιν των νέων κτηρίων του Πανεπιστημίου.
Πράγματι κατά την πρώτην συνεδρίασιν της Συγκλήτου εζήτησα όπως η εκτέλεσις του οικοδομικού προγράμματος
αρχίση από την Ιατρικήν Σχολήν. Τούτο έπραξα, ουχί διότι έτυχε να προέρχωμαι εκ της Σχολής ταύτης, αλλά
διότι τούτο επέβαλεν η φύσις των πραγμάτων. Αι ανάγκαι της Νομικής, και της Φιλοσοφικής Σχολής και της των
Φυσικών επιστημών, η ανοικοδόμησις δηλ. των απαιτουμένων δι’αυτά κτιρίων δεν θα ηδύνατο και δεν θα έπρεπε
να γίνη προ της ανοικοδομήσεως της Ιατρικής Σχολής, καθ’όσον μόνον μετά την μεταφοράν των νυν εργαστηρίων
αυτής από του γνωστού μεταξύ οδού Σίνα και Μασσαλίας τετραγώνου, θα ήτο δυνατόν να ανοικοδομηθή η Νομική
Σχολή και τα παραρτήματα αυτής (αμφιθέατρα κ.λ.π.) αι άλλαι Σχολαί, ως και τα μουσεία και εργαστήρια των
Φυσικών Επιστημών. Ιδού διά ποίον λόγον έπρεπε ν’ αρχίση η εφαρμογή του γενικού οικοδομικού προγράμματος
του Πανεπιστημίου από της Ιατρικής Σχολής.
Είμαι ευτυχής, ότι καίτοι αργά, ο νυν υπουργός των Θρησκευμάτων και της Παιδείας κ. Παπανδρέου κατιδών το ορθόν
της επανειλημμένως υποστηριχθείσης προτάσεώς μου κατήρτισε την οικονομικήν επιτροπήν, ως περίπου την εζήτησα.
Ευελπιστώ δε ότι, διά του καταρτισμού της επιτροπής ταύτης και της πρεπούσης αυτής εργασίας, ουδαμώς θιγομένου
του πανεπιστημιακού γοήτρου, θα τεθή νέα κατεύθινσις καλής των οικονομικών του Πανεπιστημίου διαχειρίσεως και
θα διευκολυνθή διά ταύτης η λήψις των απαραιτήτων εκείνων νομοθετημάτων άτινα θα επιλύσωσι τα ζητήματα εκείνα,
διά τα οποία οι Καθηγηταί του Πανεπιστημίου οι αποτελούντες την Σύγκλητον ηναγκάζοντο να ανέρχωνται και να
κατέρχωνται επί μήνας, πολλάκις δε και έτη, τας κλίμακας των Υπουργείων άνευ αποτελέσματος.
Είμαι ευτυχής ότι ήδη ετέθη ο θεμέλιος λίθος των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και μετά πεποιθήσεως ελπίζω,
ότι ταχέως θα τεθώσι τα θεμέλια και των πανεπιστημιακών κλινικών προς απαρτισμόν του ενιαίου οικοδομικού του
Πανεπιστημίου προγράμματος, ως τούτο προδιέγραψα.»
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ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Ελευθέριος Βενιζέλος μετά των Υπουργών Γ. Ζαβιτσιάνου και Κ. Γόντικα,
του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Ματθαιοπούλου και λοιπών επισήμων κατά την κατάθεση του
θεμελίου λίθου των Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή.

Ο χώρος αυτός για την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής και του Λαϊκού Νοσοκομείου παραχωρήθηκε από την Μονή
Πετράκη το 1905 (45166,37 πήχεις). Τα θεμέλια της Σχολής τέθηκαν το 1928 και τα σχέδια περιελάμβαναν
4 κτίσματα όπου θα στεγάζονταν 8 εργαστήρια: στο 1ο κτήριο, το εργαστήριο Υγιεινής και Μικροβιολογίας,
στο 2ο κτήριο το Ανατομείο, το εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και το εργαστήριο της Εγχειρητικής,
στο 3ο κτήριο το Παθολογικό Ανατομείο και το εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας και στο 4ο κτήριο,
το Φυσιολογείο και το Φαρμακολογικό εργαστήριο.
Για την πρακτική διδασκαλία των φοιτητών χρησιμοποιούνται διάφορα νοσοκομεία. Ήδη όμως από τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας της Σχολής, ως προσαρτήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών είχαν χρησιμοποιηθεί το “Πολιτικό
Νοσοκομείο”, η “Αστυκλινική”, το “Μαιευτήριο”, το “Οφθαλμοκομείον” (Οφθαλμιατρείο), το “Νοσοκομείο των Αφροδισίων
Παθών” και το “Βρεφοκομείο”, νοσοκομεία τα οποία δεν υπάγονταν αποκλειστικά στη διοίκηση του Πανεπιστημίου.
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Η Ιατρική Σχολή έχει έμβλημα «τον Ασκληπιό καθήμενο και έχοντα παρά τους πόδας αυτού όφιν».
Η φοίτηση στην Ιατρική ήταν καταρχάς τετραετής ενώ
απαραίτητη κρινόταν η «ανελλιπής ακρόασις και άσκησις».
Αργότερα, το 1886, η φοίτηση έγινε εξαετής.
Ο αριθμός των φοιτητών, από 4 (τέσσερις) την πρώτη χρονιά
της λειτουργίας αυξήθηκε σημαντικά κατά τα επόμενα χρόνια με
αποτέλεσμα, λόγω αυτής της πληθώρας, και με σκοπό την μείωση
των φοιτητών, το 1892 να εκδοθεί νόμος περί εκπαιδευτικών
τελών, ενώ το 1926 να εφαρμοσθούν και «εισιτήριες» εξετάσεις.
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ

1862

Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών Σ.Φ.Ι.Α. «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής από πολύ νωρίς δραστηριοποιήθηκαν ενεργά για την
προάσπιση του δημοκρατικού και δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, τη διασφάλιση
της δωρεάν δημόσιας παιδείας, την επίτευξη άρτιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποιήθηκαν σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν την
ελληνική κοινωνία.
Η ενεργός παρουσία του Σ.Φ.Ι.Α. σε όλες τις διαδικασίες της Σχολής αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στη λήψη αποφάσεων.
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ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣΛΕΥΚΙΑΣ
(1837-1841)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
(1844-1845)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
(1848-1949)
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Ι. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ-ΛΕΒΑ∆ΕΥΣ
(1841-1842)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
(1845-1846)

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
(1849-1850)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
(1842-1843)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
(1846-1847)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΝΑΡΗΣ
(1850-1851)

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1843-1844)

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
(1947-1848)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ
(1851-1852)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
(1852-1853)

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
(1856-1857)

ΚΩΝΣΤ. ΒΟΥΣΑΚΗΣ
(1863-1864)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΝΑΡΗΣ
(1853-1854)

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
(1854-1855)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
(1857-1860)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ
(1860-1861)

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
(1864-1865)

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1865-1866)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΚΑΣ
(1855-1856)

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
(1861-1863)

Χ. ΤΥΠΑΛ∆ΟΣ-ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ
(1866-1867)
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∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ
(1867-1868)

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
(1871-1872)

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΠΑΛΑΝΟΣ
(1875-1876)
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
(1868-1869)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΤΣΑΡΗΣ
(1872-1873)

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
(1876-1877)

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
(1869-1870)

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ
(1873-1874)

ΚΩΝΣΤ. ∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
(1877-1878)

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1870-1871)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(1874-1875)

ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
(1878-1879)

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
(1879-1880)

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1880-1881)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ
(1881-1882)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΧΙΟΣ
(1883-1884)

ΑΧΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
(1884-1885)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΝΝΗΣ
(1885-1886)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΚΑΣ
(1887-1888)

ΚΩΝΣΤ. ΒΟΥΣΑΚΗΣ
(1888-1889)

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
(1889-1890)

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΓΓΙΝΑΣ
(1882-1883)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
(1886-1887)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(1890-1891)
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
(1891-1892)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
(1892-1894)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΦΑΣ
(1896-1897)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΚΑΣ
(1897-1898)

ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ
(1900-1901)
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
(1901-1902)

ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
(1894-1895)

ΙΟΥΛΙΟΣ ΓΑΛΒΑΝΗΣ
(1898-1899)

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
(1902-1903)

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΣ
(1895-1896)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
(1899-1900)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
(1903-1904)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΖΕΠΗΣ
(1904-1905)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ
(1908-1909)

ΝΙΚΟΛ. ∆ΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
(1912-1913)

ΚΩΝ. ΣΑΒΒΑΣ
(1905-1906)

ΒΑΣΙΛ. ΠΡΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(1909-1910)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
(1913-1914)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ
(1906-1907)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ
(1910-1911)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΣ
(1914-1915)

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
(1907-1908)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΚΑΣ
(1911-1912)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
(1915-1916)
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∆ΗΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
(1917-1918)
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
(1916-1917)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
(1920-1921)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛIΒΙΖΑΤΟΣ
(1925-1926)
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ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΜΠΕΝΣΗΣ
(1918-1919)

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
(1921-1922, 1922-1923)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ
(1926-1927)

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΣ
(1923-1924)

ΚΩΝΣΤ. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
(1927-1928)

ΚΩΝΣΤ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ
(1919-1920)

ΑΝΑΣΤ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
(1924-1925)

ΚΩΝΣΤ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
(1928-1929)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
(1929-1930)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ
(1933-1934)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ
(1930-1931)

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΟΝΤΑΣ
(1931-1932)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΚΑΣ
(1934-1935)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
(1935-1936)

ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΜΠΕΝΣΗΣ
(1937-1938)
ΑΝΑΣΤ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
(1938-1941)

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
(1941-1942)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
(1932-1933)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ
(1936-1937)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
(1942-1943)
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
(1943-1944)

ΚΩΝΣΤ. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ
(1948-1949)

ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
(1952-1954)

ΧΑΡΗΣ ΤΟΥΛ
(1957-1958)
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΡΟΣ
(1947-1948)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
(1944-1946)
ΚΩΝΣΤ. ΧΩΡΕΜΗΣ
(1946-1947)

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
(1949-1950)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
(1954-1955)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΜΗΣ
(1958-1959)

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
(1950-1951)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
(1951-1952)

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
(1955-1956)

ΘΕΜΙΣΤ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
(1956-1957)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ
(1959-1960)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
(1960-1961)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
(1961-1962)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ
(1965-1966)

ΚΩΝΣΤ. ΤΟΥΝΤΑΣ
(1969-1970)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ
1975-1976

ΚΩΝΣΤ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
(1962-1963)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(1966-1967)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΕΑΣ
(1963-1964)

ΑΡΚΑΓΑΘΟΣ ΓΟΥΤΑΣ
(1964-1965)

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΡΟΦΑΛΙ∆ΗΣ
(1967-1968)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
(1968-1969)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ
1970-1973

ΒΑΣΙΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
1973-1974

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1976-1977

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΦΗΞ
(1977-1978)

ΓΕΩΡΓ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙ∆ΗΣΓΑΡΟΦΑΛΙ∆ΗΣ
1974-1975

ΝΙΚ. ΓΕΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
(1978-1979)
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ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
(1979-1980)

ΦΑΙ∆ΩΝ ΦΕΣΣΑΣ
(1986-1989)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ
(1997-2001)

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝ.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(2011-2015)
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ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
(1980-1981)

ΚΩΝΣΤ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(1989-1993)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
(2001-2003)

ΠΕΤΡΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ
(2015- )

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΩΝΟΣ
(1981-1983)

ΧΑΡΑΛ. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ
(1993-1995)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΑΤΣΑΣ
(2003-2007)

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
(1983-1986)

ΚΩΝΣΤ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(1995-1997)

ΧΡΙΣΤΟ∆. ΣΤΕΦΑΝΑ∆ΗΣ
(2007-2011)

Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς» - Γουδή

(Αττικό Κτήριο Ιατρικής Σχολής Αθηνών)
Χαϊδάρι
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ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
• Εργαστήριο Ανατομίας –«Ανατομείο» -Γουδή
• Εργαστήριο Βιολογίας -Γουδή
• Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας –Γουδή
• Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής -Γουδή
• Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας -Γουδή
• Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
• Εργαστήριο Φαρμακολογίας -Γουδή
• Εργαστήριο Φυσιολογίας – «Φυσιολογείο»- Γουδή
Μουσεία:
• Ανατομίας Γ. Παπανικολάου - Γουδή
• Ανθρωπολογικό -Γουδή
• Φαρμακολογίας - Γουδή
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

[22]

• Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδοσίας - Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
• Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας- «Αρεταίειο»
• Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
• Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής - Γουδή
• Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
• Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
• Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας - Γουδή
• Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
• Εργαστήριο Μικροβιολογίας - Γουδή
• Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας & Ομώνυμο Εργαστήριο - Γουδή
• Κυτταρολογικό Εργαστήριο «Αρεταίειο»
• Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Αρεταίειο»
• Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Αιγινήτειο»
• Παθολογοανατομικό Εργαστήριο «Αρεταίειο»
• Υπηρεσία Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστήριο «Αρεταίειο»
Μουσείο:
• Εγκληματολογικό Μουσείο – Γουδή
• Μουσειακή Συλλογή Παθολογανατομικών Παρασκευασμάτων -Γουδή

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αιματολογική Κλινική – Γ. Ν. Α. «Λαϊκό»
Α΄ Καρδιολογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο (Α΄ Καρδιολογικό –Αιμοδυναμικό)- Γ. Ν. Α.
«Ιπποκράτειο»
Β΄ Καρδιολογική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γ΄ Καρδιολογική Κλινική – Γ. Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
Α΄ Κλινική Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων – «Α. Συγγρός»
Β΄ Κλινική Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας – Γ. Ν. Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γ΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας – «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο – Η Αγία Τριάς Α.Ε.»
Α΄ Παθολογική Κλινική – Γ. Ν. Α. «Λαϊκό»
Β΄ Παθολογική Κλινική – Γ. Ν. Α. «Ιπποκράτειο»
Γ΄ Παθολογική Κλινική – Γ. Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
Δ΄ Παθολογική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Πνευμονολογική Κλινική – Γ. Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
Β΄ Πνευμονολογική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία & Ομώνυμο Εργαστήριο– Γ. Ν. Α.
«Λαϊκό»
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία & Ομώνυμο Εργαστήριο Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»
Γαστρεντερολογική Κλινική – Γ. Ν. Α. «Λαϊκό»
Θεραπευτική Κλινική– Γ. Ν. Α. «Αλεξάνδρα»
Νεφρολογική Κλινική – Γ. Ν. Α. «Λαϊκό»
Νεφρολογική Κλινική – «Αρεταίειο»
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Αγγειοχειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Κλινική Αναισθησιολογίας –«Αρεταίειο»
Β΄ Κλινική Αναισθησιολογίας – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική – Γ. Ν. Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική– Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Β΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική - Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Νέας Ιωνίας – Πατησίων
Γ΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική- Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Α΄ Ουρολογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο – Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Β΄ Ουρολογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο –«Σισμανόγλειο»
Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική – Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική και Χειρουργική Παθολογία και Ομώνυμο Εργαστήριο – Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»
Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική και Χειρουργική Παθολογία και Ομώνυμο Εργαστήριο – Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Α΄ Χειρουργική Κλινική – Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Β΄ Χειρουργική Κλινική – «Αρεταίειο»
Γ΄ Χειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Δ΄ Χειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ε΄ Χειρουργική Κλινική – «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο – Η Αγία Τριάς Α.Ε.»
Α΄ ΩΡΛ Κλινική – Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Β΄ ΩΡΛ Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γναθοπροσωπική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν. Σ. Χρηστέας» – Γουδή
Εργαστήριο Έρευνας των Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος – Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Θωρακοχειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Καρδιοχειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παιδοχειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ –ΠΑΙΔΙΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•

Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική – Γ. Ν. Α. «Αλεξάνδρα»
Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική –«Αρεταίειο»
Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Παιδιατρική Κλινική – Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Β΄ Παιδιατρική Κλινική – Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής – Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Νεογνολογική Κλινική –«Αρεταίειο»

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•

Α΄ Νευρολογική Κλινική– «Αιγινήτειο»
Β΄ Νευρολογική Κλινική– Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική – «Αιγινήτειο»
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής - Γουδή
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής – Γουδή
Παιδοψυχιατρική Κλινική – Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Η βασική δομή του προγράμματος σπουδών, που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη για δεκαετίες,
προσέφερε τα κατάλληλα εφόδια στον μελλοντικό ιατρό. Ωστόσο, κοινή εκτίμηση τόσο των φοιτητών,
όσο και των μελών ΔΕΠ, ήταν ότι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του είναι σήμερα απαραίτητα. Το
νέο πρόγραμμα θα λειτουργήσει για τους πρωτοετείς φοιτητές 2017-18 και στη διαμόρφωση συνέβαλαν
όλα τα μέλη ΔΕΠ και πολλοί φοιτητές. Η τελική μορφή του είναι συμβατή με την υπάρχουσα δομή
της Σχολής, την υπάρχουσα διαστρωμάτωση-κατανομή των μελών ΔΕΠ αλλά και τον μεγάλο αριθμό
των φοιτητών.
Σε σύγκριση με το πρόγραμμα στο οποίο συνεχίζουν οι σημερινοί (2017-18) φοιτητές δευτέρουέκτου έτους, οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:
• Έχει μικρότερη έκταση και περισσότερες ώρες σε Κλινικές & Εργαστήρια, έναντι των Αμφιθεάτρων.
• Στα πρώτα 5 εξάμηνα σπουδών (προκλινικά εξάμηνα) διδάσκεται ένα μάθημα «Χημείας» (έναντι
δύο), ένα μάθημα «Φυσικής» (έναντι δύο), ένα μάθημα «Παθολογικής Φυσιολογίας» (έναντι δύο),
και διαφοροποιείται το περιεχόμενο της «Ιστορίας» σε νέο μάθημα. Προστίθεται νέο μάθημα
«Νευροανατομίας & Νευροφυσιολογίας», όπου μαζί με την «Ανατομική» διδάσκεται και η «Φυσιολογία
του Νευρικού Συστήματος» (μερική απαρτίωση), και προστίθεται νέο μάθημα «Παθογενετικών
Μηχανισμών».
• Η κλινική εκπαίδευση (κλινικά εξάμηνα) στην «Παθολογία-Χειρουργική» αρχίζει πλέον ένα εξάμηνο
νωρίτερα, δηλαδή από το 6ο εξάμηνο.
• Στα κλινικά εξάμηνα προστίθεται νέο μάθημα Ακτινολογίας, καθώς και νέο μάθημα «Επείγουσας
Ιατρικής-Εντατικής Θεραπείας & Αναισθησιολογίας»
• Τα λεγόμενα «τρίμηνα κλινικής ασκήσεως» των τελειοφοίτων εκπτύσσονται από δύο εξάμηνα (11ο
και 12ο) σε τρία εξάμηνα σπουδών (10ο, 11ο και 12ο).
Στα «τρίμηνα κλινικής ασκήσεως» εισάγονται 13 νέα μαθήματα, εκ των οποίων κάθε φοιτητής
επιλέγει να παρακολουθήσει ένα μάθημα μεταξύ των ακολούθων: «Αιματολογία», «Αναισθησιολογία»,
«Γαστρεντερολογία», «Γενική Ιατρική», «Ενδοκρινολογία», «Εντατική Θεραπεία», «Θωρακό-ΚαρδιοΆγγειο-Χειρουργική», «Κλινική Γενετική», «Νευροχειρουργική», «Νεφρολογία», «Ογκολογία»,
«Παιδοψυχιατρική», «Ρευματολογία».
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Εξάμηνο 1ο

Εξάμηνο 2ο

Εξάμηνο 3ο

Εξάμηνο 4ο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Βιολογία Ι

7

Επιστημιολογία, Ιστορία & Ηθική της Ιατρικής

3

Ιατρική Χημεία

6

Ιατρική Φυσική

6

Ιατρική Στατιστική

6

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 1ου εξαμήνου

30

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Βιολογία ΙΙ-Γενετική

9

Νευροανατομική & Νευροφυσιολογία

9

Βιολογική Χημεία Ι

5

Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι

5

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 2ου εξαμήνου

30

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Περιγραφική Ανατομική Ι (Μυοσκελετικό)

6

Φυσιολογία Ι (χωρίς ΚΝΣ)

10

Βιολογική Χημεία ΙΙ

5

Ιστολογία-Εμβρυολογία ΙΙ

7

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 3ου εξαμήνου

30

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Περιγραφική Ανατομική ΙΙ (Σπλαχνολογία)

5

Φυσιολογία ΙΙ

10

Παθολογική Ανατομική Ι

6

Γενική Μικροβιολογία-Ανοσολογία

5

Παθογενετικοί Μηχανισμοί (είναι μόνο διδασκόμενο)

2

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 4ου εξαμήνου

30
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Εξάμηνο 5ο

Εξάμηνο 6ο

Εξάμηνο 7ο

Εξάμηνο 8ο

[28]

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Παθολογική Ανατομική ΙΙ

8

Παθολογική Φυσιολογία

7

Φαρμακολογία Ι

5

Ιατρική Μικροβιολογία

5

Ιατρική Ψυχολογία

3

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 5ου εξαμήνου

30

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Σημειολογία-Νοσολογία

10

Χειρουργική Παθολογία Ι

6

Κλινική Φαρμακολογία

4

Ακτινολογία Ι

4

Προληπτική Ιατρική-∆ημόσια Υγεία

4

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 6ου εξαμήνου

30

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Παθολογία

10

Χειρουργική Παθολογία ΙΙ

8

Γενική Επιδημιολογία & Μεθοδολογία Έρευνας

4

Ακτινολογία ΙΙ

6

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 7ου εξαμήνου

30

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Πνευμονολογία

8

Καρδιολογία

8

Νευρολογία

8

Ουρολογία

4

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 8ου εξαμήνου

30

Εξάμηνο 9ο

Εξάμηνο
10ο -11ο 12ο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Οφθαλμολογία

4

ΩΡΛ

4

Ορθοπαιδική-Τραυματολογία

4

Επείγουσα Ιατρική - Εντατική Θεραπεία & Αναισθησιολογία

7

∆ερματολογία

4

Θεραπευτική

5

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 9ου εξαμήνου

30

Μάθημα Κλινικής Άσκησης

Πιστωτικές Μονάδες

Παθολογία

18

Παιδιατρική

18

Χειρουργική

12

Μαιευτική-Γυναικολογία

12

Ψυχιατρική

12

Ιατροδικαστική-Τοξικολογία

3

Αιματολογία, ή Αναισθησιολογία, ή Γαστρεντερολογία,
ή Γενική Ιατρική, ή Ενδοκρινολογία, ή Εντατική Θεραπεία,
ή Θωρακό-Καρδιο-Άγγειο-Χειρουργική, ή Κλινική Γενετική,
ή Νευροχειρουργική, ή Νεφρολογία, ή Ογκολογία,
ή Παιδοψυχιατρική, ή Ρευματολογία

9

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 10ου-11ου-12ου εξαμήνου

90

----------------------------------------------
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ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΙV Λοιμώξεις/ AIDS, Αθλητιατρική, Αγγειοχειρουργική, Αγγλική Ιατρική Ορολογία, Αιματολογία,
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Αλλεργιολογία Ενηλίκων και Παιδιών, Άμεση Αντιμετώπιση Πολυτραυματία, Αναγεννητική Ιατρική και Μοριακή Θεραπεία, Αναισθησιολογία, Ανάπτυξη και Συμπεριφορά του
Παιδιού και Εφήβου- Εφηβιατρική, Αντιμετώπιση Καλοήθους και Κακοήθους Πόνου, Αρχές Αυτοθεραπείας Φάρμακα Φυτικής Προέλευσης, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Βιολογία του Καρκίνου, Βιοχημεία της
Διατροφής, Γαστρεντερολογία, Γενική Ιατρική, Γυναικολογική Ογκολογία, Δερματολογία Παίδων, Δικαστική Ανθρωπολογία, Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία, Εισαγωγή στην Κλινική Νευροανοσολογία,
Εισαγωγή στην Κλινική Νευροφυσιολογία, Ενδοκρινολογία, Σακχαρώδης Διαβήτης και Μεταβολισμός,
Επείγουσα και Εντατική Καρδιολογία, Επεμβατική Ακτινολογία, Η Ιατρική στις Ερμηνευτικές τέχνες,
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ιατρική, Ηπατολογία, Ιατρική Παρασιτολογία, Ιατρική των Μεταγγίσεων, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Κλινική Βιοχημεία, Κλινική Γενετική, Κλινική
Διατροφή, Κύηση Υψηλού Κινδύνου και Προγεννητικός Έλεγχος, Λαπαρο-ενδοσκοπική Χειρουργική,
Λοιμώξεις, Μεταβολικά Νοσήματα Οστών, Μεταμοσχεύσεις Οργάνων και Ιστών, Μοριακή Καρδιολογία, Μοριακή Παθολογική Ανατομική, Νευροακτινολογία, Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά, Νευροχειρουργική, Νεφρολογία, Ογκολογία, Ογκολογική Απεικόνιση, Ολιστική Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων
Ασθενών, Ουσιοεξαρτήσεις : Βιολογικές Ψυχολογικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις, Παθήσεις Μαστού,
Παθολογική Ανατομική του Αιμοποιητικού Συστήματος, Παθολογική Ανατομική του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Παιδιατρική Αιματολογία – Ογκολογία, Παιδιατρική Νευρολογία, Παιδιατρική Πνευμονολογία, Παιδική – Εφηβική Γυναικολογία Οικογενειακός Προγραμματισμός, Παιδοακτινολογία,
Παιδοψυχιατρική, Πειραματική και Κλινική Έρευνα, Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική, Πρώτες Βοήθειες, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας, Στοματογναθοπροσωπική
Χειρουργική, Ταξιδιωτική και Διεθνής Ιατρική, Τεκμηριωμένη Ιατρική, Το Βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο
στην καθημερινή Ιατρική Πράξη, Υγιεινή του Νοσοκομείου, Επιδημιολογία και πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Υπηρεσίες Υγείας, Φυσική Ανθρωπολογία, Φυσιολογία της Γήρανσης : Επιπτώσεις στο
Νευρικό και Μυοσκελετικό Σύστημα, Χειρουργική Ανατομία - Κλινική και Λειτουργική Ανατομία, Χειρουργική Θώρακος και Καρδιάς, Χειρουργική Ογκολογία, Χειρουργική Χειρός και Μικροχειρουργική,
Ψυχοσωματικά Προβλήματα στα Παιδιά.
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Αθληση και Υγεία (Μονοτμηματικό)
Ακοολογία - Νευροωτολογία (Μονοτμηματικό)
Αλγολογία : Αντιμετώπιση του πόνου. Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές
Παρεμβατικές και άλλες τεχνικές (Μονοτμηματικό)
Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Μέριμνα για την Αρμονική Ανάπτυξη
των Χαρισματικών Ταλαντούχων Παιδιών & Νέων (Μονοτμηματικό)
Αναπαραγωγική - Αναγεννητική (Μονοτμηματικό)
Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Εξαρτησιολογία (Μονοτμηματικό)
Βιοστατιστική (Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό)
Διασυνδετική Ψυχιατρική : Απαρτιωμένη φροντίδα σωματικής & ψυχικής υγείας
(Μονοτμηματικό)
Διαταραχές της αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
(Μονοτμηματικό)
Διεθνής Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας (Μονοτμηματικό)
Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού
Κινδύνου (Διατμηματικό & σε συνεργασία)
Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
(Μονοτμηματικό)
Ενδαγγειακές Χειρουργικές Τεχνικές (Διακρατικό)
Επεμβατική Ακτινολογία (Μονοτμηματικό)
Επεμβατική Καρδιολογία (Μονοτμηματικό)
Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία (Σε Συνεργασία)
Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή (Σε Συνεργασία)
Εφαρμοσμένη Νευροανατομία (Μονοτμηματικό)
Η Επιστήμη του Στρες & Προαγωγή της Υγείας (Μονοτμηματικό)
Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των μεταγγίσεων (Μονοτμηματικό)
Ιατρική Γενετική : Kλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση (Μονοτμηματικό)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό)
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (Μονοτμηματικό)
Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
(Μονοτμηματικό)
Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση & Έρευνα
(Μονοτμηματικό)
Κλινική Εργοσπιρομετρία, άσκηση και αποκατάσταση (Μονοτμηματικό)
Κλινική Νευροφυσιολογία (Μονοτμηματικό)
Κλινική Νευροψυχολογία - Νοητικές Νευροεπιστήμες (Διακρατικό)
Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα (Σε Συνεργασία)
Κλινικές Μελέτες-Σχεδιασμός και Εκτέλεση (Μονοτμηματικό)
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μονοτμηματικό)
ΜΕΘ & Καρδιολογική Νοσηλευτική (Σε Συνεργασία)
Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών (Μονοτμηματικό)
Μοριακή & Εφαρμοσμένη φυσιολογία (Μονοτμηματικό)
Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες
και Βιοκαινοτομία (Μονοτμηματικό)
Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία (Μονοτμηματικό)
Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα
(Μονοτμηματικό)
Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίων
πασχόντων (Διατμηματικό)
Παθολογία της Κύησης (Μονοτμηματικό)
Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία (Μονοτμηματικό)
Περιβάλλον & Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία
(Μονοτμηματικό)
Περιοχική Αναισθησία (Μονοτμηματικό)
Προαγωγή & Αγωγή της Υγείας (Διατμηματικό και σε Συνεργασία)
Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
(Μονοτμηματικό)

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία (Μονοτμηματικό)
Σακχαρώδης Διαβήτης - Παχυσαρκία (Μονοτμηματικό)
Στρατηγικές ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας (Μονοτμηματικό)
Σύγχρονη Διαγνωστική στην Δερματολογία και Αλλεργιολογία (Μονοτμηματικό)
Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Μονοτμηματικό)
Χειρουργική Ανατομία (Μονοτμηματικό)
Χειρουργική Ογκολογία (Μονοτμηματικό)
Ψυχιατροδικαστική (Μονοτμηματικό)
Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Μονοτμηματικό)
Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικά Πλαίσια (Μονοτμηματικό)
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Πρόγραμμα Erasmus
Το πρόγραμμα Erasmus αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “∆ια Βίου
Μάθησης” (Life-long Learning Programme - LLP) και είναι το βασικό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που αποσκοπεί τόσο στην ενθάρρυνση και
υποστήριξη της κινητικότητας φοιτητών/σπουδαστών και διδασκόντων όσο και στην ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η δράση του Προγράμματος Erasmus “Student Mobility for Studies” ή Erasmus/Σπουδές παρέχει τη
δυνατότητα για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες να φοιτήσουν για
ένα διάστημα με υποτροφία σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.

HelMSIC
Η HelMSIC - Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή
∆ιεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη
κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη πολιτικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές Ιατρικής και
σήμερα αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου υπάρχει Ιατρική Σχολή.

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ)
Η ΕΕΦΙΕ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1993 με πολλαπλή δραστηριοποίηση στα πλαίσια
του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Σκοπός της ΕΕΦΙΕ είναι η ενεργοποίηση
των φοιτητών Ιατρικής και η ενασχόλησή τους με θέματα επιστημονικού, κοινωνικού
και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και παράλληλα η παραγωγή έργου επιστημονικής και
κοινωνικής φύσης με άξονα την ανιδιοτελή προσφορά των φοιτητών και έμφαση στην ανάπτυξη του
εθελοντισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΕΦΙΕ
Το Παράρτημα Αθηνών της ΕΕΦΙΕ διαθέτει πλούσιο ενεργητικό στην ιστορία της Εταιρείας με μαζική και
ενεργό συμμετοχή στις πανελλήνιες δράσεις της ΕΕΦΙΕ. Στο Παράρτημα Αθηνών ανήκουν όλοι οι φοιτητές
Ιατρικής που αποτελούν εγγεγραμμένα μέλη της ΕΕΦΙΕ και φοιτούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

[34]

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ
Το “Αιμοπετάλιο” είναι ένα σωματείο που στόχο έχει την προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού σε
φοιτητές και νέους ανθρώπους μέσα από τη διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών σε συνεργασία
με νοσοκομεία της Αττικής. Από την ίδρυση της ομάδας το 2002 μέχρι σήμερα το Αιμοπετάλιο σε
κάθε ακαδημαϊκό έτος διοργανώνει 6 αιμοδοσίες, 3 στο χειμερινό και 3 στο εαρινό εξάμηνο. Οι
μονάδες αίματος που συγκεντρώνονται διατίθενται για τις ανάγκες του άγνωστου πάσχοντα συνανθρώπου,
ενώ η διαχείριση τους γίνεται από το συνεργαζόμενο νοσοκομείο καθώς το Αιμοπετάλιο δε διαθέτει τράπεζα
αίματος.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Η Θεατρική Oμάδα του Σ.Φ.Ι.Α. είναι μια ανεξάρτητη ερασιτεχνική θεατρική ομάδα. Ιδρύθηκε το 1994 από
φοιτητές της Ιατρικής και μέχρι σήμερα συνεχίζει τη δημιουργική της πορεία «ανεβάζοντας» ανελλιπώς
θεατρικές παραστάσεις.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΟΦΙΣ
Ο ΟΦΙΣ είναι μια φοιτητική ομάδα, που δραστηριοποιείται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών από το 2001. Βασικός
στόχος της είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των φοιτητών (και όχι μόνο). Από τον ΟΦΙΣ έχουν κατά
καιρούς διοργανωθεί προγράμματα ανακύκλωσης, προβολές ταινιών, σεμινάρια ορειβασίας, χαριστικό
παζάρι, εθελοντικές δράσεις και πολλές πεζοπορικές (και ποδηλατικές) εκδρομές.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η κινηματογραφική ομάδα δημιουργήθηκε το 1995 από μια παρέα φοιτητών
με ανάλογα ενδιαφέροντα. Από τότε μέχρι και σήμερα προβάλλονται ταινίες
στο αμφιθέατρο της Παθολογικής Ανατομικής και επιλέγονται ταινίες από το
χώρο του ανεξάρτητου κινηματογράφου.
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ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ –
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ» (ΦιΚΦΙΑ)
∆ημιουργήθηκε το 2008 από φοιτητές του τότε 2ου έτους. ∆ραστηριότητες της Φι.Κ.Φ.Ι.Α.
είναι η διοργάνωση εσωτερικών πρωταθλημάτων, η συμμετοχή σε αγώνες δρόμου και
Μαραθώνιους σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι εκδρομές για πεζοπορία και άλλες αθλητικές
δραστηριότητες στη φύση.
OΜΑ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Η ομάδα ποδοσφαίρου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει μεγάλη παράδοση στο χώρο
του ενδοπανεπιστημιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που διεξάγεται κάθε χρόνο στο γήπεδο της
Πανεπιστημιούπολης, τερματίζοντας παραδοσιακά μέσα στις τέσσερις πρώτες. Η ομάδα αποτελείται
αποκλειστικά από φοιτητές Ιατρικής όλων των ετών, από το 1ο έτος μέχρι και ένα εξάμηνο μετά την ορκωμοσία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ο Σύλλογος Νέων Ιατρών (Σ.Ν.Ι.) ιδρύθηκε αρχές του 2009 καταμετρώντας
ως τώρα αρκετά δημιουργικά χρόνια δυναμικής παρουσίας στον ιατρικό
χώρο. Αποτελεί καθαρά επιστημονικό φορέα που απευθύνεται σε αποφοίτους
ιατρικών σχολών, ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς, φοιτητές ιατρικής,
επαγγελματίες υγείας αλλά και το ευρύ κοινό που οραματίζονται τη διαδρομή
προς τη γνώση διεπόμενοι από ομαδικό πνεύμα.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η συμβολή της Ιατρικής Σχολής στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας αποτυπώνεται, εκτός των άλλων
διακρίσεων, τόσο στον αριθμό και το μέγεθος των ερευνητικών έργων που προσελκύουν οι καθηγητές μας από
διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ,
όσο και στην διεθνή απήχηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ∆ΕΠ και ερευνητών της Σχολής.
Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της Ιατρικής Σχολής στα συνολικά έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) από τη χρηματοδότηση των έργων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ΕΛΚΕ κατά την περίοδο
2008-2016 ξεπέρασαν, κατά μέσο όρο ετησίως, τα 60 εκ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 40% ήταν η συμβολή
της Ιατρικής Σχολής από τη χρηματοδότηση έργων κατά την περίοδο αυτή.
∆ιάγραμμα 1. Ποσοστιαία αναλογία εσόδων της Ιατρικής Σχολής
σε σχέση με τα έσοδα του ΕΛΚΕ από την χρηματοδότηση έργων (2008-2016)
Πηγή: ΕΛΚΕ

Τα έσοδα αυτά από τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όχι μόνο συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή
της έρευνας, στην προμήθεια των απαραίτητων οργάνων και επιστημονικού εξοπλισμού, που πλέον είναι
ιδιαιτέρως δύσκολο να επιτευχθεί από κρατικές πηγές, αλλά, κυρίως, χρησιμοποιούνται για την απασχόληση
ανθρώπινου δυναμικού. Η πλειονότητα των απασχολούμενων με την υλοποίηση αυτών των έργων είναι νέοι
επιστήμονες, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, τεχνικό, επιστημονικό και άλλο
προσωπικό, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας αλλά και στη μείωση
της ανεργίας των νέων επιστημόνων και της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό.
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Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2008-2016 απασχολήθηκαν ως εξωτερικοί συνεργάτες ετησίως περί
τα 1.300 φυσικά πρόσωπα με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των έργων
της Ιατρικής, αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα μέσο όρο της τάξης του 25% των απασχολούμενων αυτής της
κατηγορίας που αμείβονται μέσω του ΕΛΚΕ.
Προμήθεια Εξοπλισμού
Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων από τη χρηματοδότηση των έργων που υλοποιήθηκαν από
τις ομάδες έργου της Ιατρικής Σχολής, (το σημαντικό ποσό των 7.357.987,47 ευρώ), διατέθηκε για την αγορά
εξοπλισμού. Από τις δαπάνες αυτές, το 71% (5.209.360,63 ευρώ) αφορούσε στην προμήθεια οργάνων και
επιστημονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της έρευνας.
Στον Πίνακα 1 καταγράφεται το σύνολο των δαπανών ανά έτος που χρηματοδοτήθηκε από έργα της Ιατρικής
για την προμήθεια εξοπλισμού.
Πίνακας 1: ∆απάνες για αγορά Εξοπλισμού από έργα
που υλοποιεί η Ιατρική Σχολή (2008-2017)

Έτος

Επιστημονικός
Εξοπλισμός

Συνολικός Εξοπλισμός

2008

797.429,29 €

1.097.238,39 €

2009

596.030,40 €

787.322,12 €

2010

400.025,37 €

567.041,88 €

2011

419.763,11 €

657.248,01 €

2012

553.400,92 €

903.762,39 €

2013

547.327,87 €

728.470,32 €

2014

864.748,83 €

1.103.383,17 €

2015

385.114,64 €

632.639,92 €

2016

474.307,17 €

665.253,75 €

2017

171.213,03 €

215.627,52 €

5.209.360,63 €

7.357.987,47 €

1

Σύνολο

1
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Δαπάνες που έχουν λογιστικοποιηθεί από 1/1/2017 έως 25/7/2017
Πηγή: ΕΛΚΕ

Στα Εργαστήρια και στις Κλινικές της Σχολής, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν
επιτυχώς διεκδικήσει οι Καθηγητές της Σχολής μας, πραγματοποιείται σημαντική βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα η οποία δημοσιεύεται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
Ενδεικτικά παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων SCOPUS για την τελευταία πενταετία
(2012-2016), τόσο για τον αριθμό δημοσιεύσεων (publications) των μελών ∆ΕΠ και ερευνητών της Σχολής μας,
όσο και -ακόμη σημαντικότερο- για τον αριθμό των ετεροαναφορών (citations) για την ίδια περίοδο:

[39]

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία εξάγονται και από τη βάση δεδομένων GOOGLE
SCHOLAR στην οποία παρατηρούμε ότι:
• Από το σύνολο των αναφορών που έχουν λάβει μέχρι σήμερα οι εργασίες των ερευνητών του ΕΚΠΑ που
έχουν καταχωρηθεί, το 67% προέρχεται από Καθηγητές και Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής.
• Από τα 10 πρώτα προφίλ ερευνητών του ΕΚΠΑ με τους υψηλότερους αριθμούς αναφορών (citations) οι 8
προέρχονται από την Ιατρική Σχολή.
• Ο μέσος h-index (ανά ερευνητή) για την Ιατρική είναι 25, γεγονός που αποτυπώνει την ιδιαίτερη διεθνή
απήχηση του διεξαγόμενου ερευνητικού έργου.

[40]

pMedGR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική,
2017-Κτήριο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς», Ιατρική Σχολή, Γουδή
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των «-ομικών» μεθοδολογιών, οι οποίες έχουν οδηγήσει
σε διευρυμένες δυνατότητες περιγραφής της βιολογικής σύνθεσης των οργανισμών και των επιμέρους παραγόντων που τους χαρακτηρίζουν σε μοριακό επίπεδο, έχουν αλλάξει ριζικά τις σύγχρονες προσεγγίσεις για
την πρόληψη και θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της εξατομικευμένης
ιατρικής - που αναφέρεται στην εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά
των ασθενών, και την κατάταξή τους σε υποομάδες με βάση παράγοντες όπως η επιθετικότητα της ασθένειας ή η προβλεπόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία - έχει αναδειχθεί ως η κατεύθυνση του μέλλοντος για την
κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπινων νόσων. Η εξατομικευμένη ιατρική βασίζεται
στη σύνθεση πληροφοριών μεγάλης κλίμακας που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως οι τεχνολογίες γονιδιωματικής, μεταγραφωμικής, πρωτεομικής, καθώς επίσης και περιβαλλοντικών δεδομένων ή παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής των ασθενών, ώστε να δημιουργηθεί μια ολιστική περιγραφή
της υγείας ή της ασθένειας κάθε ατόμου. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους πληροφορίες, θα σχεδιαστούν
μοντέλα που θα επιτρέπουν ακριβέστερες και πιο εξειδικευμένες επιλογές υγειονομικής περίθαλψης για τον
κάθε ασθενή, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο θεραπείας. Τα μοντέλα αυτά αναμένεται να
αλλάξουν την κλινική πράξη προς μια πιο ενεργητική και προληπτική υγειονομική περίθαλψη, με σημαντικά
κοινωνικο-οικονομικά οφέλη ενδιαφερόμενους σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προκειμένου η Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με τις επερχόμενες εξελίξεις στην ιατρική έρευνα και με σκοπό
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στο πεδίο αυτό, στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί η ερευνητική υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMedGR) στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι στόχοι της υποδομής pMedGR ευθυγραμμίζονται πλήρως
με τα σχέδια στρατηγικής ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής για τη δημιουργία ενός Κέντρου Νέων Τεχνολογιών Βιοϊατρικής (CoreBioresearchFacility, CBF), με στόχο την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών αιχμής για
την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης φοιτητών και ερευνητών. Το pMedGR θα αξιοποιήσει τη
δράση κορυφαίων κλινικών ερευνητικών ομάδων σε τομείς όπως η ογκολογία, η ενδοκρινολογία, η ρευματολογία, η καρδιολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, η επιδημιολογία, η προληπτική ιατρική και η αυτοανοσία,
συμπεριλαμβανομένων και ομάδων βασικής έρευνας υψηλού επιπέδου στους τομείς της φυσιολογίας, της
μοριακής ογκολογίας, της μοριακής ενδοκρινολογίας, της μοριακής βιολογίας, της βιοχημείας, της παθολογίας, της μοριακής παθολογίας, της φαρμακολογίας, της μικροβιολογίας και της μοριακής επιδημιολογίας.
Η Ιατρική Σχολή προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την εκπόνηση κλινικών και βιοϊατρικών ερευνών
αιχμής και μπορεί να καθοδηγήσει τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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Οι στόχοι της νέας υποδομής pMedGR είναι οι εξής:
1. Η υποστήριξη της έρευνας με στόχο τη μετάβαση από παραδοσιακά μοντέλα θεραπειών με βάση τα συμπτώματα, σε «-ομικές» προσεγγίσεις και εξατομικευμένες μεθοδολογίες πρόληψης και θεραπείας.
2. Η λεπτομερής περιγραφή εξατομικευμένων φαινοτύπων σε επίπεδο συστημάτων, με χρήση τεχνολογιών αιχμής
και πρόσβαση σε κλινικά δεδομένα, καθώς και σε μεγάλες βιβλιοθήκες βιολογικών δειγμάτων και ιστών.
3. Η ανάπτυξη τεχνολογιών βιοπληροφορικής που θα επιτρέπουν την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων από
διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες (γενομική, πρωτεομική, κλινικές παράμετροι, περιβαλλοντικοί παράγοντες κ.α.).
4. Η εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ιατρών και επιστημόνων που θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν μεθόδους εξατομικευμένης ιατρικής.
5. Η βιομηχανική καινοτομία προς νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους και η προηγμένη γνώση για
την εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το pMedGR προσφέρει ένα συντονισμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα
για την αντιμετώπιση των ακόλουθων τεχνολογικών προκλήσεων2:
• Την εξατομικευμένη ανάλυση γονιδιωμάτων, μεταγραφωμάτων και πρωτεομάτων.
• Την ανάλυση οργανό- και ιστό- ειδικών πρωτεϊνών, microRNAs και άλλων βιοδεικτών του αίματος για την
αξιολόγηση της υγείας ή της ασθένειας.
• Την ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων για την ανάκτηση πληροφοριών από μοριακά δεδομένα ασθενών
μεγάλης κλίμακας και από άλλα κλινικά δεδομένα και ιατρικά ιστορικά.
• Την οικοδόμηση δυναμικών δικτύων πρόβλεψης ασθενειών από την ενσωμάτωση δεδομένων γονιδιωματικής, πρωτεομικής, μεταβολομικής κ.α. και των φαινοτυπικών αναλύσεων υψηλού επιπέδου.
• Την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αναζήτηση και κατανόηση της αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος και
του γονιδιώματος του ατόμου.
• Την κατανόηση των διαταραχών που προκαλούν τα φάρμακα στα βιολογικά δίκτυα.
• Την ανάπτυξη απεικονιστικών μοριακών ενδείξεων της νόσου, για την παρακολούθηση της νόσου, της απόκρισης στο φάρμακο, της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου, τον προσδιορισμό της δοσολογίας
• Τον χειρισμό εξατομικευμένων στοιχείων στα πλαίσια της πολιτική ορθής χρήσης,
Οι δραστηριότητες του pMedGR έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και για
τους γειτονικούς περιφερειακούς πληθυσμούς (συμπεριλαμβανομένων της Νότιας Ιταλίας, των Βαλκάνιων,
της Τουρκίας κλπ), που είναι γενετικά διακριτοί από τους πληθυσμούς της Κεντρικής και Βόρειας
Ευρώπης και διαφέρουν περισσότερο από τους πληθυσμούς της Αμερικής, τους οποίους συχνά στοχεύουν
οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην ιατρική. Αυτού του είδους οι εξατομικευμένες μελέτες, που θα
χρησιμοποιούν περιφερειακές ομάδες, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν διαφορική ευπάθεια σε ασθένειες
και διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία, και ίσως να απαιτούν ξεχωριστά διαγνωστικά και προγνωστικά
εργαλεία, θα έχει σημαντικά κοινωνικά οφέλη.
[42]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ)
Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής
και Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ

[43]

∆ιδακτορικός τίτλος Σπουδών (1939)

[44]

∆ιδακτορικός τίτλος Σπουδών (1953)

Βιβλιάριο
Σπουδώνφοιτητού
Βιβλιάριο
Σπουδών

Βιβλίο Αναγορεύσεων ∆ιδακτόρων 1914-1943
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Ορκωμοσία ∆ιδακτόρων Ιατρικής Σχολής (1955)

Πτυχίο Ιατρικής
Σχολής (1963)

Γενική άποψη
Ιατρικής Σχολής1(930)
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Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους1837-1838

[47]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
(1892-1893)
Αγγελική και Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου
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(1894-1895)
Ανθή Βασιλειάδου

(1895-1896)
Ελένη Αντωνιάδου

(1895-1896)
Κατσίγρα Άννα
Παπαγεωργίου Βασιλική

(1898-1899)
Κοσμίδου Ελένη
Θεοτόκη Ισαβέλλα
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Βεβαιώσεις εγγραφής φοιτητών

Στη δεύτερη σειρά
στο μέσο διακρίνεται
ο Καθηγητής
Σπυρίδων Μαγγίνας
(Μέσα της δεκαετίας
του 1890).
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(1883-1962)

[51]

Εγγραφή του Κωνσταντίνου Χωρέμη στο Α΄ έτος της Ιατρικής
Σχολής το 1915 ως υπότροφος του Κληροδοτήματος Αντώνη Παπαδάκη.

Αναγόρευση του Κωνσταντίνου Χωρέμη σε ∆ιδάκτορα.
∆ιατέλεσε Καθηγητής της Παιδιατρικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1929-1937)
και Ακαδημαϊκός από το 1958.
[52]

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

Η Αγγελική Παναγιωτάτου στο Εργαστήριό της.

Αποτελέσματα
πτυχιακών εξετάσεων
της πρώτης αποφοίτου
της Ιατρικής Σχολής
Α. Παναγιωτάτου (1896).
[53]

Εγγραφή του μετέπειτα Πρύτανη
Ν. Αλιβιζάτου στο Α΄ έτος
της Ιατρικής Σχολής το 1891.

Εγγραφή του μετέπειτα Πρύτανη
Κων. Μελισσηνού στο Α΄
έτος της Ιατρικής Σχολής το 1894.

[54]

EΠITOMH
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΟΡΚΟΣ
Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν,
καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας
ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν
ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε.

Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό
και στην Υγεία και στην Πανάκεια και σε όλους τους
Θεούς και τις Θεές, επικαλούμενος την μαρτυρία τους,
να τηρήσω πιστά κατά τη δύναμη και την κρίση μου
αυτόν τον όρκο και το συμβόλαιό μου αυτό.

Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα
γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι
μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς
ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν
χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς.

Να θεωρώ αυτόν που μου δίδαξε αυτήν την τέχνη ίσο με
τους γονείς μου και να μοιραστώ μαζί του τα υπάρχοντά
μου και τα χρήματά μου αν έχει ανάγκη φροντίδας. Να
θεωρώ τους απογόνους του ίσους με τα αδέλφια μου και
να τους διδάξω την τέχνη αυτή αν θέλουν να τη μάθουν,
χωρίς αμοιβή και συμβόλαιο.

Παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης
μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι
τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε
καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.

Και να μεταδώσω με παραγγελίες, οδηγίες και συμβουλές
όλη την υπόλοιπη γνώση μου και στα παιδιά μου και στα
παιδιά εκείνου που με δίδαξε και στους άλλους μαθητές
που έχουν κάνει γραπτή συμφωνία μαζί μου και σε αυτούς
που έχουν ορκιστεί στον ιατρικό νόμο και σε κανέναν άλλον.

Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ
δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.

Και να θεραπεύω τους πάσχοντες κατά τη δύναμή μου
και κατά την κρίση μου χωρίς ποτέ, εκουσίως, να τους
βλάψω ή να τους αδικήσω.

Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον,
οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ
γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω.

Και να μη δώσω ποτέ σε κανένα, έστω και αν μου το
ζητήσει, θανατηφόρο φάρμακο, ούτε να δώσω ποτέ τέτοια
συμβουλή. Ομοίως, να μη δώσω ποτέ σε γυναίκα φάρμακο
για να αποβάλει.

Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην
τὴν ἐμήν.

Να διατηρήσω δε τη ζωή μου και την τέχνη μου καθαρή
και αγνή.
[55]
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Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν
ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε.

Και να μη χειρουργήσω πάσχοντες από λίθους αλλά να
αφήσω την πράξη αυτή για τους ειδικούς.

Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ
καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης,
τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων
σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.

Και σε όποια σπίτια κι αν μπω, να μπω για την ωφέλεια
των πασχόντων αποφεύγοντας κάθε εκούσια αδικία και
βλάβη και κάθε γενετήσια πράξη και με γυναίκες και με
άνδρες, ελεύθερους και δούλους.

Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης
κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω,
σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.

Και ό,τι δω ή ακούσω κατά την άσκηση του επαγγέλματός
μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των ανθρώπων, που δεν πρέπει
ποτέ να κοινοποιηθεί, να σιωπήσω και να το κρατήσω
μυστικό.

Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ
ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι
δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

Αν τον όρκο μου αυτόν τηρήσω πιστά και δεν τον
αθετήσω, είθε να απολαύσω για πάντα την εκτίμηση όλων
των ανθρώπων για τη ζωή μου και για την τέχνη μου, αν
όμως παραβώ και αθετήσω τον όρκο μου να υποστώ τα
αντίθετα από αυτά.
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